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OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021
Lekcje biblioteczne i zajęcia edukacyjne
•

Przedszkola

1. Tajemnice biblioteki – co to jest wypożyczalnia i czytelnia?
2. Gromadzimy domową biblioteczkę.
3. Teatrzyk Kamishibai (oferta różna).
4. Rady misia Marcysia – wielki miś i mała książka.
5. Edukacja z Franklinem – elementy bajkoterapii.
6. Spotkanie z bajkową serią „Poczytaj mi mamo”.
7. Święto kredki.
8. Światowy Dzień Pluszowego Misia.
9. Wartości w życiu dziecka – cykl kilku spotkań.
10. Tradycje Bożego Narodzenia.
11. Wielkanocne obyczaje.
12. Bezpieczne wakacje – rozmowy w oparciu o teksty literatury dziecięcej.
•

Szkoły podstawowe - klasy I-III

1. Domowa biblioteczka ucznia: co warto kupić, jak ją zorganizować, skąd czerpać
pomysły na nowe zbiory, jak dbać o własny księgozbiór?
2. Kiedy i w jakim celu korzystamy z książek?
3. Tajemnice biblioteki i księgarni, czy w bibliotece kupię książki?
4. Książka u czytelnika – a co po drodze?
5. Dobre zachowanie w bibliotece i szkole.
6. Wartości w życiu dziecka – cykl kilku spotkań poświęconych wybranym wartościom:
przyjaźń, tolerancja, szacunek i inne.
7. Moje uczucia i emocje.
8. Wierusz i Nikt – zajęcia w oparciu o książkę Pawła Wakuły.
9. Światowy Dzień Pluszowego Misia.
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•

Szkoły podstawowe - klasy IV-VIII

1. Domowa biblioteczka ucznia: co warto kupić, jak ją zorganizować, skąd czerpać
pomysły na nowe zbiory, jak dbać o własny księgozbiór?
2. Wiedza o bibliotece utrwalona w krzyżówkach.
3. Booktalking: czytam, bo lubię – promocja wybranych książek.
4. Katalog on-line w Bibliotece Pedagogicznej w Wieruszowie.
5. Jakich informacji udzieli nam słownik i encyklopedia?
6. Pułapki języka ojczystego.
7. Savoir-vivre w bibliotece i szkole.
•

Szkoły ponadpodstawowe

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aparat naukowy książki popularnonaukowej i jego funkcja.
Czytać nie czytać? - promocja wybranych książek z elementami booktalkingu.
Internet pomocnikiem, książka podstawą w nauce.
Katalog on-line Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu (wraz z filiami).
Miejsce biblioteki w życiu ucznia szkoły ponadpodstawowej.
Moja przyszła droga zawodowa.
Notatka – element pomocniczy w nauce.

Akcje cykliczne i imprezy czytelnicze
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Narodowe Czytanie – wrzesień.
Ogólnopolski Tydzień Kariery – październik.
Happening czytelniczy z okazji Miesiąca Bibliotek Szkolnych – październik.
Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – kwiecień.
Tydzień Bibliotek – maj.
Cała Polska Czyta Dzieciom – czerwiec.
Odjazdowy Bibliotekarz – maj / czerwiec.
Bookcrossing – lipiec.

Konkursy
1. Limeryk o Ziemi Wieruszowskiej - międzyszkolny konkurs dla uczniów szkół
podstawowych o zasięgu powiatowym.
2. Święto Kredki - konkurs na ilustrację, międzyprzedszkolny o zasięgu powiatowym.
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Sieć współpracy bibliotekarzy szkolnych
Motywowanie ucznia do czytania z wykorzystaniem jego potencjału –
zachęcamy nauczycieli bibliotekarzy do spotkań w ramach sieci działającej
przy Bibliotece Pedagogicznej w Sieradzu Filii w Wieruszowie.
Inne przedsięwzięcia
O zabytkach, obyczajach i atrakcjach turystycznych Wieruszowa – piesza
wycieczka po mieście dla grup przedszkolnych i wszystkich typów szkół.

Zapraszamy
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